
Arsmöte 190403 
Intresseföreningen för Barn och läkemedel (BOL) 
Datum: onsdag, den 3 april 2019,  

Tid: kl. 12.00–12.45 

Plats: Conventum Örebro, sal Tunnmakaren 

Mötesanteckningar 

1. Mötet öppnas 
2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare:  

 Mötesordförande: Lisa Forsberg,  
 Sekreterare:  Christiane Garnemark,  
 Justerare:  Synnöve Lindemalm 

3. Fråga om mötet blev behörig sammankallat – ja 
4. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll – ja 

5. Verksamhetsberättelse 2018 – Lisa Forsberg går genom förra årets verksamhetsberättelse 
som finns utlagd på hemsidan (länk) 

6. Ekonomisk rapport och revisionsberättelse – Lisa Forsberg går genom ekonomiskt rapport 
från Michal Odermarsky som inte är närvarande 
Revisorn godkänner redovisningen enl. mailutlåtande och signerad originalhandling.  

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – ja  
8. Estelle Naumburg och Anders Rane har aviserad att de ska avgår. Federico Nasta väljs som ny 

medlem i styrelse på 1 år: 

Ordföranden:  Lisa Forsberg 
Vice Ordföranden:  Christiane Garnemark 
Vetenskaplig sekreterare: Jenny Kindblom 
Sekreterare:  Myrsini Lemonaki 
Kassör:  Michal Odermarsky 
Styrelsemedlem:  Synnöve Lindemalm 
Styrelsemedlem:  Ola Andersson 
Styrelsemedlem:  Federico Nasta 
Revisor:  Åsa Andersson 
Revisorssuppleant: under mötet bestämdes att denna position inte bemannas 

9. Valberedning: 
Elin Kimland och Niklas Segerdahl fortsätter men Anders Rane blir invald i gruppen 

 

10. Övriga frågor 



 Vi har fått 5 nya medlemmar – tre under året och två idag. Lisa är kontaktperson, e-
mail finns på hemsidan.  

 Ekonomi 
 BLF-styrelse har beslutat att varje delavdelning/intresseföreningen kan söka 

pengar/ekonomiskt bidrag (7500 kr), om man kan visa att föreningen har 
haft stort engagemang under barnveckan så kan man söka ytterligare 7500 
kg 

 Arbete som pågår just nu:  
 23 maj hålls en utbildningsdag om barn och läkemedel i Uppsala i samarbete 

med Läkemedelsverket och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. 
 Det är viktig att BOL bevakar aktiviteter med NPO med fokus på barn och 

läkemedel så att barnläkemedelsfrågor inte glöms bort i omorganisationen. 
11. Mötet avslutas 

Vid pennan     Justerat 
Christiane Garnemark   Synnöve Lindemalm 


